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Ο Σύλλογός μας κατάφερε φέτος να πραγματοποιήσει μόνο τις αθλητικές εκδηλώσεις για τα
παιδιά μας.

Η κεντρική εκδήλωση με την παρουσία ζωνταντής παραδοσιακής μουσικής, το γλέντι δηλα-
δή που συνηθίσαμε να πραγματοποιούμε τα τελευταία χρόνια δεν έγινε, ακυρώθηκε λόγω των
γνωστών περιορισμών στις συναλλαγές με τις Τράπεζες γνωστές και ως capital control.

Ως Δοικητικό Συμβούλιο φοβηθήκαμε μήπως δεν έχουμε ανταπόκριση από τον κόσμο και
δεν βγάλουμε τα έσοδα που θα μας επέτρεπαν να πληρώσουμε τα έξοδα.

Οι συγχωριανοί μας όμως στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ που δεν έγινε η εκδήλωση και στε-
ναχωρηθήκαμε και εμείς που τους πικράναμε.

Αγαπητοί μας συγχωριανοί, έχετε δίκιο, γιατί την εκδήλωση την περιμένατε ένα χρόνο, αλ-
λά από την άλλη είναι ρίσκο σε ένα περιβάλλον αβέβαιο, να ρισκάρεις χρήματα.

Του χρόνου να είμαστε καλά και θα γλεντήσουμε.
• Οι εκδηλώσεις που πραγματοποίησε ο Σύλλογός μας το καλοκαίρι ήταν με συνδιοργάνω-

ση της κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου.

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Σ Ε  Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο

Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

B α σ ι λ ο πο ύ λ ε ι α  2 0 1 5 Χάθηκε από τον Δημοτικό Χάρτη

Ένα χρόνο Δημοτική Αρχή στο Χωριό μας
ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

Τ ι και αν άλλαξε η Δημοτική Αρχή. Τι και αν για πολλούς υ-
πήρξε αίσθηση ότι κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο. Μά-

ταια.
Στο χωριό μας στον ένα χρόνο της νέας Δημοτικής Αρχής δεν

δόθηκε ούτε ένα ευρώ.
Ναι ούτε ένα ευρώ.
Μάταια ο Πρόεδρος του χωριού παρακαλάει τον Δήμαρχο,

τον Αντιδήμαρχο για κάποια εργάκια καθημερινότητας.
Η απάντηση μία και μοναδική.
Δεν έχουμε χρήματα, θα δούμε.
Το χωριό μας εγκαταλελειμμένο και ξεχασμένο, πορεύεται σε

μια καθημερινότητα με χίλια δυό προβλήματα που δυσκολεύουν
ακόμα περισσότερο την ζωή των κατοίκων.

Το Βασιλόπουλο ξεχασμένο, δεν υπάρχει στην αντζέντα του
Δημάρχου, του Αντιδημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συνεχίζει να βιώνει την εγκατάλειψη της Δημοτικής Αρχής η
οποία σημειωτέον στο χωριό μας ήρθε πρώτος συνδυασμός στις
εκλογές και έβγαλε και τον Πρόεδρο.

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που καταδικάζουν το χωριό
μας και τους κατοίκους.

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΛΕΠΤΟ, ΟΥΤΕ ΕΝΑ
ΕΡΓΟ, ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕ ΨΗ. ΧΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει μια δημόσια εξήγηση για την απα-
ξίωση του χωριού μας.

• Νήπιο έως Δευτέρα Δημο-
τικού:
Μπαρμπάνης Κων/νος
Μπαρμπάνη Μαριλένα (2η)
Μπαρμπάνης Λευτέρης
Νταγκίνης Γιώργος (3ος)
Καρακώστα Νίκη
Δεντρουλάκης Νίκος
Καρακώστα Θεοδώρα
Παπαζώη Βασιλική
Βλαχοπάνος Κων/νος
Χολής Ηλίας
Κυρκάλη Μαρίζα
Πετρονικολού Σωτηρία
Στρατομήτρου Ερωφύλλη (1η)

• Τρίτη Δημοτικού έως
Έκτη:
Νταγκίνης Κων/νος (3ος)
Κοτρώτσιος Θεοφάνης (1ος)
Κουντούρης Θωμάς (2ος)
Στρατομήτρος Δημήτρης
Καρακώστα Μαρία
Σταύρου Ηλιάνα-Σπυριδούλα
Σταύρου Παναγιώτης
Δεντρουλάκης Λουκάς
Δεντρουλάκης Νίκος
Κοτρώτσιου Μαρία
Βλαχοπάνος Παναγιώτης
Παπαζώης Λευτέρης
Τόμπα Ευσταθία
Τόμπας Γιώργος
Χολής Γιώργος
Τσόμπος Λευτέρης

• Γυμνάσιο
Τζοβόλας Γιώργος (2ος)
Παπαζώης Κων/νος (1ος)
Σόμπολος Χρήστος
Τόμπας Άγγελος (3ος)
Πετρονικολός Φιλ. Γιώργος 
Χολής Γ. Βασίλης
Χολής Π. Βασίλης

(Συνέχεια στη σελ. 3)

ΑΓΩΝΕΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΣύνδεσμος Βασιλοπουλιωτών Ξηρομέρου «Η ΒΕΛΑ» σύμ-
φωνα με το καταστατικό του, θα πραγματοποιήσει την

Εκλογοαπολογιστική του Συνέλευση την Δευτέρα 14 Δεκεμβρί-
ου 2015 στις 5.30 το απόγευμα στα γραφεία της ΠΑΝ.ΣΥ. Πα-
τησίων 5 (Μέγαρο Τρικούπη [Στοά], 4ος όροφος, Ομόνοια).

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:
― Διοικητικός Απολογισμός.
― Οικονομικός Απολογισμός.
― Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
― Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
― Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για

τη διετία Δεκέμβριος 2015 - Δεκέμβριος 2017).
Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτι-

κή Επιτροπή και για Αντιπροσώπους στην Γεν. Συνέλευση της
Ο.Π.ΣΥ.Ξ. θα κατατίθενται έως και την ημέρα της Συνέλευσης.

Τηλ. επικοινωνίας:
Γιάννης Χολής 6977244956, Άγγελος Μακρής 6936637797,

Ηλίας Κούγγελης 6989479767.
e-mail: info@vasilopoulo.com.gr
facebook: vasilopoulo aitoloakarnanias

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Η ΒΕΛΑ»
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. 14-12-2015

Οι αγώνες δρόμου είχαν και φέτος μεγάλη συμμετοχή με παιδιά από το χωριό μας και το γειτο-
νικό Καραϊσκάκη. Αναφέρουμε πιο κάτω όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων:
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ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ
ΞHPOMEPOY «Η ΒΕΛΑ»

N. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: Aνδρομάχης 77
T.K. 176 74 KAΛΛIΘEA

THΛ.: 210-9519057 - 210-7516459 -
210-2468608

FAX: 210-7517882 - 22950-23277
e-mail: info@4epoches.com

e-mail: info@vasilopoulo.com.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ

ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ «Η ΒΕΛΑ»

ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ ΑΘ. ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΙΩΤΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

«Η ΒΕΛΑ»
Kωδικός:  4664

Υπεύθυνος Ύλης:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

Συντακτική Επιτροπή:
NIKOΣ KYPIAKOΣ
IΩANNHΣ XOΛHΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ

Γραφικές Τέχνες
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

Γερανίου 13 - Τηλ.: 210 5249792
e-mail:steliosrigas@otenet.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν ση-
μαίνει ότι απηχούν και τις απόψεις
της εφημερίδας.

Η σύνταξη δημοσιεύει ή όχι αυ-
τούσια ή σε περίληψη τα κείμενα
που λαμβάνει.

Την ευθύνη των κειμένων που
δεν υπογράφονται την έχει απο-
κλειστικά και μόνο η σύνταξη.

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α

H EΦHMEPIΔA MAΣ MΠOPEI
NA KATAXΩPHΣEI KAI AΓΓEΛIEΣ

THΛ.: 210-9592773

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΨΥΓΕΙΑ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ -

AIR CONDITION

Κώστας Γερ. ΚούγγεληςΚώστας Γερ. Κούγγελης
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Τηλ.: 6972-718713

ΓIA TIΣ ΣYNΔPOMEΣ

Για την εξυπηρέτηση των
συνδρομητών της εφημερί-
δας μας, ανοίξαμε λογαρια-
σμό στην Tράπεζα Πειραιώς. 

Aριθμός Λογαριασμού: 
6390-010256-571

Όσοι συμπατριώτες θέ-
λουν να στείλουν την συν-
δρομή τους ή θέλουν να ενι-
σχύσουν τον Σύλλογό μας οι-
κονομικά, για τις δραστηριό-
τητές του, μπορούν να κατα-
θέτουν οποιοδήποτε ποσό
στον ανωτέρω λογαριασμό.

Σας ευχαριστούμε που
μας ενισχύετε.

Tο Δ.Σ. της BEΛAΣ

ΛOΓAPIAΣMO
ΣTHN ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κ Ρ Ε Ο Π Ω Λ Ε Ι Ο

Λ Α Μ Π Ρ Ο Υ  Γ Ι Ω Τ ΗΛ Α Μ Π Ρ Ο Υ  Γ Ι Ω Τ Η
ΝΑΥΣΙΚΑΣ 61 - Π. ΦΑΛΗΡΟ

THΛ.: 210-9843564

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

« Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η »« Κ Α Θ Ο Δ Η Γ Η Σ Η »
Φυσική - Χημεία - Βιολογία

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ

Α Σ Τ Α Κ Ο Σ

KPEOΠΩΛEIO

ΣΠYPOΣ  NAKOΣΣΠYPOΣ  NAKOΣ
Aστακός Aιτωλ/νίας - Tηλ.: 26460-41656

Όσοι από τους διαφημι-
ζόμενους στην εφημερίδα
μας δεν έχουν πληρώσει κα-
θόλου το 2012 και 2013 πα-
ρακαλούμε να το κάνουν ά-
μεσα με ταχυδρομική επιτα-
γή στο όνομα: Γιάννης Χο-
λής, Ζήλωνος 4 - Ν. Σμύρνη,
171 23 ή στο λογαριασμό
μας στην Τράπεζα Πειραι-
ώς για BEΛA.

Aυτό σας το ζητάμε για
να υπάρχει δικαιοσύνη με
αυτούς που πληρώνουν τα-
κτικά.

H ΣYNTAΞH

ΠAPAKΛHΣH

ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ

« Λ Ο Υ Τ Ρ Α Δ Η Σ« Λ Ο Υ Τ Ρ Α Δ Η Σ »»
ΑΧΑΡΝΩΝ 350 - ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΗΛ.: 210-2282606
(Γαμπρός Χρήστου Κοτρότσου)

K o μ μ ώ σ ε ι ς
✔ Γυναικείες

✔ Ανδρικές

✔ Παιδικές

✔ Μανικιούρ

✔ Πεντικιούρ

✔ Ονυχοπλαστική

✔ Τατοο Νυχιών

✔ Hair extensions

Κ Α Φ Ε  -  Ψ Η Σ Τ Α Ρ Ι Α

ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΝΝ ΝΝΝ ΗΗΗ   ΠΠ ΕΕ ΤΤ ΡΡ ΟΟ ΝΝ ΙΙ ΚΚΚ ΟΟΟ ΛΛ ΟΟ ΥΥ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
THΛ.: 26460/45104

� ΓAMOI:

― Στις 30-6-2015 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Κακκαβάς
Αναστάσιος του Θωμά και της Θεο-
δώρας με την εκλεκτή της καρδιάς
του Καλλιάνη Βασιλική.

― Στις 10-7-2015 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Κακκαβάς
Μιχαήλ του Χρήστου και της Κυρια-
κής με την εκλεκτή της καρδιάς του
Παλαιολόγου Χριστίνα του Θεολό-
γου.

― Στις 24-7-2015 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Παπασπύρου
Παντελής του Αθανασίου και της
Ελένης με την εκλεκτή της καρδιάς
του Ντούνη Εράντα του Νίκου.

― Στις 28-7-2015 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου η Τζοβόλα Μα-
ρία του Ιωάννη και της Παρασκευής
με τον εκλεκτό της καρδιάς της Κα-
ρέλη Σπυρίδων του Κωνσταντίνου.

― Στις 19-8-2015 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Μπόνης Νι-
κόλαος του Χρήστου και της Κλεο-
πάτρας με την εκλεκτή της καρδιάς
του Ταμπάκη Ευδοξία του Ευστρατί-
ου.

― Στις 25-9-2015 ενώθηκαν με
τα δεσμά του γάμου ο Κρίθυμος Θε-
όδωρος του Χρήστου και της Ευστα-
θίας με την εκλεκτή της καρδιάς του
Κυριάκου Κωνσταντίνα του Αθανα-
σίου και της Μαρίας.

Στα νέα ζευγάρια ευχόμαστε κά-
θε ευτυχία, αγάπη και προκοπή.

� ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ:

― Στις 11-7-2015 το ζευγάρι
Τσόμπος Παρασκευάς του Αναστα-
σίου και Γκορόγια Γεωργία, απέκτη-
σαν ένα χαριτωμένο αγοράκι.

― Στις 15-7-2015 το ζευγάρι
Κούγγελης Κωνσταντίνος του Γερά-
σιμου και Μητσάνη Ιωάννη απέκτη-
σαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.

― Στις 26-7-2015 το ζευγάρι
Καλλίνικος Αριστείδης του Πανα-
γιώτη και της Ζωής και Κυριάκου
Ολυμπία του Ιωάννη απέκτησαν ένα
χαριτωμένο αγοράκι.

― Στις 4-8-2015 το ζευγάρι Δη-
μητρούκας Χρήστος και Παπαζώη
Δέσποινα του Σπύρου απέκτησαν έ-
να χαριτωμένο αγοράκι.

― Στις 28-8-2015 το ζευγάρι Κα-
ρελάκης Ηλίας του Κων/νου και Αυ-
ζώτη Καλλιρόη απέκτησαν ένα χαρι-
τωμένο κοριτσάκι.

― Στις 28-8-2015 το ζευγάρι Κα-
ρέλης Σπυρίδων και Τζοβόλα Μα-
ρία του Ιωάννου απέκτησαν ένα χα-
ριτωμένο κοριτσάκι.

― Στις 28-8-2015 το ζευγάρι Σό-
μπολος Αθανάσιος και Κυριάκου
Πηνελόπη του Ιπποκράτη απέκτη-
σαν ένα χαριτωμένο αγοράκι.

― Στις 20-9-2015 το ζευγάρι
Γιώτης Χρήστος του Θωμά και Βλα-
χοπάνου Θεοδώρα του Ανδρέα α-
πέκτησαν ένα χαριτωμένο αγοράκι.

― Στις 23-9-2015 το ζευγάρι
Νάκος Θωμάς του Φωτίου και Μπε-
κατώρου Δήμητρα απέκτησαν ένα
χαριτωμένο κοριτσάκι.

Στους αγαπητούς γονείς ευχό-
μαστε τα παιδάκια τους να είναι υ-
γιέστατα και τυχερά.

� ΘΑΝΑΤΟΙ:

― Στις 29-1-2015 απεβίωσε η
Γιαννούτσου Σπυριδούλα του Θεο-
δώρου και Αλεξάνδρας Φραίμη.

― Στις 21-7-2015 απεβίωσε ο
Βότσης Σπυρίδων του Δημητρίου
και Βασιλικής Βότση.

― Στις 6-9-2015 απεβίωσε ο Κα-
ραγιάννης Νικόλαος του Γεωργίου
και της Μαρούλας.

― Στις 10-9-2015 απεβίωσε ο
Τσόμπος Ιωάννης του Παναγιώτη
και της Ευανθίας.

Στις οικογένειές τους ευχόμαστε
τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Όσοι θέλουν να προσφέ-
ρουν για την αποπεράτωση
των Αγίων Ταξιαρχών ας κα-
ταθέσουν στον Λογαριασμό
της Τράπεζας Πειραιώς

Νο 6265-010129-929
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ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

THΛ.: 26460 42252
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ΑΣΤΑΚΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Έναντι Δημαρχείου

DDD EE LL III VV EEE RRR YY
Τηλ.: 6977558171 - 26460 41612

ANAKOINΩΣH
Όσοι χωριανοί μας θέ-

λουν να δώσουν στο Σύνδε-
σμό μας,  Συνδρομές, Eπι-
στολές για δημοσίευση ή άλ-
λα θέματα, μπορούν να α-
πευθυνθούν στους συνεργά-
τες μας στο χωριό: Δημήτριο
Χελώνα, Παναγιώτη Παπα-
ζώη, Ευδοκία Χελώνα, Δη-
μήτριο Παπαζώη, Φίλιππο
Τσόμπο και Γιάννη Κοτρό-
τσο ή στη διεύθυνση του
Συνδέσμου μας.

V I L L A SV I L L A S
H O L I SH O L I S

Eνοικιαζόμενα Δωμάτια
ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΟΛΗΣ

ΚΙΝ.: 6943148580 - ΑΣΤΑΚΟΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΕΔΩΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥΣ
― Μπαρμπάνης Θωμάς 35 €
― Μπαρμπάνης Νώντας 20 €
― Σαμαντάς Αθανάσιος 25 €
― Κακκαβάς Θεοδ. Χαράλ. 30 €
― Κακκαβάς Γενναίος 20 €
― Φραίμης Κων. Δημήτριος

(Πάτρα) 50 €
Σας ευχαριστούμε που στηρίζετε
την εφημερίδα μας.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΕ Α.Ε.Ι & Τ.Ε.Ι.
ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΤΑΚΟΥ

Στις τελευταίες Πανελλαδικές ε-
ξετάσεις για την είσοδο μαθητών
στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας μας
είχαμε από το Λύκειο Αστακού τους
παρακάτω επιτυχόντες:
― Καραπιπέρη Στυλιανή-Φανουρία

του Παναγιώτη και της Ελένης,
Επιστημών της Προσχολικής
Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχε-
διασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου.

― Παπαστάμου Σωτηρία του Βασι-
λείου και της Βασιλικής, Φιλοσο-
φίας - Παιδαγωγικής & Ψυχολο-
γίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ.

― Μακρή Σοφία του Παρασκευά
και της Ελένης, Τεχνολογίας
Τροφίμων (Αργοστόλι) ΤΕΙ Ιο-
νίων Νήσων.

― Αλεξανδροπούλου Αρτεμισία
του Ιωάννου και της Κωνσταντί-
νας, Νοσηλευτικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ.

― Γιαννούλη Μαρία του Διονυσίου
και της Ολυμπιάδας, Οικονομι-
κών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν.
Κρήτης.

― Γκάτση Ευφροσύνη του Δημη-
τρίου και της Μαρίας, Λογιστικής
& Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)
ΟΠΑ.

― Καλαντζής Φώτιος του Απόστο-
λου και της Αμαλίας, Μηχανολό-
γων - Μηχανικών Τ.Ε. (Πάτρα)
ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας.

― Καπετάνου Γεωργία του Αριστεί-
δη και της Χαρίκλειας, Μαιευτι-
κής (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ
Θεσ/κης.

― Καραγιάννη Αλεξάνδρα του Ζώη
και της Σωτηρίας, Νομικής (Αθή-
να) ΕΚΠΑ.

― Κολώνια Δήμητρα του Ανδρέα
και της Μαρίας, Παιδαγωγικό
Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν.
Ιωαννίνων.

― Κοτσίνης Σωτήριος του Λάμπη
και της Καλλιόπης, Τεχνικών
Υπαξιωματικών Αεροπορίας
(Σ.Τ.Υ.Α.) ΣΤΥΑ.

― Κρίθυμου Κωνσταντίνα του Πα-
ναγιώτη και της Αρετής, Βιβλιο-
θηκονομίας & Συστημάτων Πλη-
ροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΤΕΙ
Θεσ/κης.

― Κρικρής Βάϊος του Βάϊου και της
Ζωής, Λογιστικής και Χρηματο-
οικονομικής (Μεσολόγγι) ΤΕΙ
Δυτ. Ελλάδας.

― Λαϊνά Χρυσούλα του  Κωνσταντί-
νου και της Λαμπρινής, Φυσικής
(Πάτρα) Παν. Πατρών.

― Λιαλιός Ευφραίμ του Γρηγορίου
και της Θεοδώρας, Οικονομικών
Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πε-
λοποννήσου.

― Μάρρα Ερσίλντα του Παϊτίμ και

της Ροζέτας, Ξένων Γλωσσών
Μετάφρασης και Διερμηνείας
(Κέρκυρα) Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

― Μαύριακα Μαρία-Άρτεμις του
Αθανασίου και της Άννας, Παι-
δαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βό-
λος) Παν. Θεσσαλίας.

― Μέντης Νικόλαος του Γρηγορίου
και της Σοφίας, Λογιστικής &
Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)
ΟΠΑ.

― Μητσάνη Θεοδώρα του Ζώη και
της Μαριάνθης, Γεωπονίας
(Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ.

― Μουστάκα Δήμητρα του Στέφα-
νου και της Θεοδώρας, Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ.

― Νικήτα Γρηγορία του Ταξιάρχη
και της Ελένης, Μηχανικών Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών και
Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν.
Ιωαννίνων.

― Παπαζώη Αγγελική του Ιωάννη
και της Θεοδώρας, Παιδαγωγικό
Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν.
Ιωαννίνων.

― Πουλάκης Παναγιώτης του Θεο-
φάνη και της Σβετλάνα, Οικονο-
μικών Επιστημών (Πάτρα) Παν.
Πατρών.

― Σαλαγιάννης Γεώργιος του Αλέ-
ξανδρου και της Κωνσταντίνας,
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &
Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πά-
τρα) Παν. Πατρών.

― Σαμψών Αγαθή-Μαρίνα του Πα-
νογεώργη και της Πηνελόπης,
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής &
Ψυχολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ.

― Σκούτερη Παναγιώτα του Ευθυ-
μίου και της Ελευθερίας, Κοινω-
νιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αι-
γαίου.

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΛΥΚΕΙΑ

― Κοτρότσου Νικολέττα του Ηλία,
Νηπιαγωγών Παν. Πατρών.

― Δουρούκη Καλλιόπη του Λά-
μπρου, Γεωπονική Αθηνών.

― Δουρούκη Ολυμπία του Λά-
μπρου, Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής Παν/μιο Πε-
λοποννήσου.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγ-

χαρητήρια στα παιδιά για τις επιτυ-
χίες τους, στους γονείς που βοήθη-
σαν τα παιδιά τους και φυσικά
στους καθηγητές που έδωσαν τις
γνώσεις για τις ανωτέρω επιτυχίες.
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Α’ ΟΜΑΔΑ:
Κούγγελης Χρήστος
Χολής Βασίλης
Κυριάκος Νώντας
Παύλου Αντρέας
Κούγγελης Παναγιώτης

Γ’ ΟΜΑΔΑ:
Παπαζώης Πάνος

Κατσίκης Χρήστος
Κικάτος Γιώργος
Δημητρίου Αντώνης

Σκορ: 9―10 υπέρ Ομάδας
Γ.

Β’ ΟΜΑΔΑ:
Πέρασε απευθείας τελικό.

Κυριάκος Άγγελος

Κυριάκος Βασίλης
Σόμπολος Θανάσης
Παπασπύρου Διονύσης.

Τελικός
ΟΜΑΔΑ Γ - Β
Σκόρ Τελικού

12―11 υπέρ Ομάδας Γ

Γ’ ΟΜΑΔΑ:
Χολής Βασίλης
Κούγγελης Θεόδωρος
Κυριάκος Νώντας
Κυριάκος Άγγελος
Παύλου Ανδρέας
Παπασπύρος Βαγγέλης

Δ’ ΟΜΑΔΑ:
Παπαζώης Πάνος
Γιώτης Θανάσης
Κατσίκης Χρήστος
Πετρονικολός Κων/νος

Παπαζώης Φάνιας
Τόμπας Άγγελος

1―1 Κανονικός Αγώνας
5―4 Πέναλτυ

κέρδισε η Ομάδα Δ’.

Β’ ΟΜΑΔΑ:
Σαμαντάς Νάσος
Τόμπας Ανδρ. Βασίλης
Τόμπας Δημ. Βασίλης
Παπαζώης Κων/νος
Μέντης Νίκος
Σόμπολος Θανάσης

Ράπτης Λευτέρης

Α’ ΟΜΑΔΑ:
Σκάντζας Χρήστος
Σκάντζας Παναγιώτης
Λαγός Χρήστος
Τσαμπαλάς Γιώργος
Σόμπολος Χρήστος
Σκάντζας Ρένος

2―4 υπέρ Ομάδας Β

Τελικός
ΟΜΑΔΑ Β - ΟΜΑΔΑ Α

1―0

ΑΓΩΝΕΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Στους αγώνες Μπάσκετ συμμετείχαν 3 ομάδες με συμμετοχή νέων από το χωριό μας και το γει-
τονικό Καραϊσκάκη.

Συμμετείχαν:

Στους αγώνες ποδοσφαίρου συμμετείχαν 4 ομάδες με συμμετοχή νέων από το χωριό μας και το
γειτονικό Καραϊσκάκη.

Συμμετείχαν:

Ο Σύλλογός μας πρόσφερε στο τέλος των αγώνων σε όλα τα παιδιά αναψυκτικά, κρουασάν και αναμνηστικά μετάλλια.
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ΒΡΑΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(Σύλλογος Γυναικών Αστακού)

ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

(Εκδηλώσεις Πολιτισμού)
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΑΚΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Γ ια τον Σύλλογο Γυναικών
Αστακού, έχουμε ξαναγρά-

ψει στην εφημερίδα μας, ότι εί-
ναι ο πιο δραστήριος και άξιος
Σύλλογος του Αστακού και ίσως
και του Δήμου μας.

Οι γυναίκες με το έργο τους,
τις εκδηλώσεις τους αλλά κυρίως
με τη στάση τους στις αξίες, στο
ήθος και στην εθελοντική προ-
σπάθεια, χωρίς τυμπανοκρου-
σίες, με προσωπική δουλειά και
οικονομικούς πόρους από αγνές
εθελοντικές προσφορές, πρό-
σφεραν τεράστιο έργο στα κοι-
νωνικο-πολιτιστικά πράγματα
του Δήμου μας.

Παρουσιάσεις βιβλίων, αιμο-
δοσίες, εκδρομές, μουσικές βρα-
διές, παρουσιάσεις αγροτικών
τοπικών προϊόντων του τόπου
μας και των παραγωγών, είναι
μερικά από τα επιτεύγματα του
πλούσιου έργου που παρουσιά-
ζουν στον τόπο μας.

Το κορυφαίο γεγονός όμως
του Συλλόγου είναι ότι δέχθηκε
να βάλει υπό τήν σκέπη της και
να επαναλειτουργήσει τη Θεα-

τρική Ομάδα του Γυμνασίου
Αστακού υπό την σκηνοθετική
καθοδήγηση του ακούραστου ερ-
γάτη του Πολιτισμού και της Παι-
δείας καθηγητή κ. Λάμπρου Πι-
τσούλια.

Με περηφάνεια και με λιγο-
στούς πόρους κατάφερε να δημι-
ουργήσει ένα θεατρικό το οποίο
τίποτε δεν έχει να ζηλέψει από τα
επαγγελματικά.

Ο Σύλλογος Γυναικών συνεχί-
ζει την πορεία του στο δρόμο που
οι γυναίκες άνοιξαν, κλείνοντας
τα αυτιά τους στα καλέσματα που
ίσως να του έλυναν προσωρινά
διαχειριστικά θέματα, αλλά θα έ-
χαναν την αυτονομία και την α-
ξιοπρέπειά τους και γι’ αυτό, την
αντίσταση δηλαδή στο σημερινό
οικονομικό - κοινωνικό κατεστη-
μένο που τείνει να εδραιωθεί
στην περιοχή μας, αξίζουν τα
θερμότερα συγχαρητήριά μας
και τους δηλώνουμε ότι θα είμα-
στε κοντά τους.

Σημ.: Για την Θεατρική Ομά-
δα, γράφουμε στη διπλανή μας
στήλη.

Τ ην Τετάρτη 16/9, μια όμορφη βραδιά, στον λιτό υπαίθριο θεατρότοπο
του δήμου Ζωγράφου, η Αναστασία, η Νεφέλη, η Σταυριανή, η Μαρία,

η Έρη, η Ζωή, η Βαλεντίνη, η Άρτεμις, η Χριστίνα, η Έλενα, η Ηρώ, η Μα-
ρία στη σκηνή και ο Δημήτρης στο αρμόνιο μας χάρισαν υπέροχες στιγμές.
Δεκάδες συμπατριώτες μας και κάτοικοι της περιοχής απόλαυσαν «Το σπί-
τι της Μπερνάντα Άλμπα», του Λόρκα, μια καλοδουλεμένη παράσταση που
επιμελήθηκε καλλιτεχνικά ο Λάμπρος Πιτσούλιας. Το χειροκρότημα και τα
θετικά σχόλια θα αποτελούν μια ικανοποίηση των συντελεστών που θα τη
θυμούνται..  

Καλέσαμε την θεατρική ομάδα στην Αθήνα και οργανώσαμε τη παρά-
σταση. Επιδίωξή μας είναι να στηρίζουμε και να ενισχύουμε  τις πολιτιστι-
κές προσπάθειες ομάδων της γενέτειρας μας.

Θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία στη θεατρική ομάδα να παρουσιάσει
τη δουλειά της και εδώ, στην Αθήνα, σε ένα, ίσως, απαιτητικότερο κοινό.
Θάλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπατριώτες μας να γνωρίσουν
μια πολιτιστική δραστηριότητα με ιστορία πλέον των 15 ετών.  

Ο προγραμματισμός της παράστασης είχε γίνει πριν τη προκήρυξη των
εκλογών. Η δε έναρξη των σχολείων και των πανεπιστημίων δεν επέτρεπε
αλλαγή της ημερομηνίας.

Η Δήμαρχος Ζωγράφου κα. Τίνα Καφατσάκη συνεχάρη τη θεατρική ο-
μάδα και την προσκάλεσε στους θεατρικούς αγώνες του Δήμου το επόμενο
καλοκαίρι.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, συμπατριώτης μας,
Δημήτρης Χασάπης συνεχάρη, τα παιδιά παραδίνοντάς τους αναμνηστικά
διπλώματα. Αναμνηστικά από την Ένωση Αστακηνών και το Σύλλογο Γυ-
ναικών Αστακού δόθηκαν στη κα. Δήμαρχο, στον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου Ζωγράφου, συμπατριώτη, Χρήστο Κλαδευτήρα, στα στελέχη
του Δήμου που βοήθησαν στην εκδήλωση και στον δημιουργό της ομάδας
Λάμπρο Πιτσούλια.

Η Ένωση Αστακηνών ευχαριστεί θερμά τους συμπατριώτες που προ-
σήλθαν, το Δήμο Ζωγράφου για τη παραχώρηση του θεάτρου, τα ηλεκτρο-
νικά μέσα που πρόβαλλαν την εκδήλωση. Τους Προέδρους της ΠΑΝΣΥ
Πάνο Χολή και της ΟΠΣΥΞ Δημήτρη Στεργίου μας βοήθησαν. Ευχαριστεί,
επίσης, τους πολλούς συμπατριώτες που συνέβαλαν οικονομικά για τη
πραγματοποίηση της παράστασης.

Υ πό την σκηνοθετική καθοδήγη-
ση του ακούραστου Λάμπρου

Πιτσούλια, καθηγητή πρώην Γυ-
μνασιάρχη Αστακού, η Θεατρική
Ομάδα του Γυμνασίου παρουσία-
σε φέτος το έργο του Λόρκα «Το
σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα».

Οι παραστάσεις που δόθηκαν
την άνοιξη και το καλοκαίρι στον
Αστακό αλλά και η μία και μονα-
δική παράσταση που δόθηκε στην
Αθήνα, με την στήριξη της Ένω-
σης Αστακινών ήταν μοναδικές
συγκινητικές.

Οι πρωταγωνιστές παιδιά του
Γυμνασίου, δικά μας παιδιά δη-
λαδή, ερμήνευσαν τους ρόλους
τους με μοναδικό τρόπο που άγγι-
ζε το τέλειο. Μοναδικές οι ερμη-
νείες σε ρόλους δύσκολους και σε
ένα έργο με πολλές απαιτήσεις.

Σκηνοθετικά το έργο ήταν ά-
ψογο υπό την επίβλεψη και καθο-
δήγηση του καθηγητή κ. Λά-
μπρου Πιτσούλια, έναν ακούρα-
στο εργάτη του Πολιτισμού που ε-
πιμένει και καλά κάνει, να δημι-
ουργεί πολιτισμό, να διαμορφώ-
νει περιβάλλον αξιών, σε ένα τό-
πο που συνεχώς ολισθαίνει, σε
μονοπάτια φτώχειας και υπανά-
πτυξης.

Σ τις 16-8-2015 ο Σύλλογος Γυ-
ναικών οργάνωσε και παρου-

σίασε στην παραλία του Αστα-
κού ντόπιους παραγωγούς τοπι-
κών προϊόντων.

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη
στα τοπικά μας προϊόντα που με
πολύ μεράκι και αγάπη παρά-
γουν συμπολίτες μας.

Μέλι και τα υποπροϊόντα του.
Αρωματικά βότανα.
Τυριά, τραχανάς, κρασιά, γλυ-

κά του κουταλιού, αλλά και ζω-
γραφική σε πέτρα, κεντητά κ.ά.

Ήταν μια υπέροχη βραδιά με
πολύ κόσμο και με τις γυναίκες
του Συλλόγου, με το δικό τους πε-
ρίπτερο, να κοσμούν την εκδήλω-
ση με την ομορφιά τους αλλά και

με την σεμνότητα, το ήθος και
την αξιοπρέπεια που τις διακρί-
νει.

Θερμά συγχαρητήρια στους

διοργανωτές και στους εκθέτες
παραγωγούς, ένα δείγμα εξω-
στρέφειας του Αστακού, ίσως το
μοναδικό.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΣΑΛΟΣ Το έργο του αδικοχαμένου Θερμιώτη
δασκάλου της παράδοσης συνεχίζεται

OXορευτικός Σύλλογος
"ΟΡΦΕΑΣ" με ιδρυτή τον Νί-

κο Κότσαλο  από το Θέρμο -πριν
28 χρόνια- είναι από τους πιο δρα-
στήριους πολιτιστικούς Συλλόγους
της Αττικής με πολλές παραστά-
σεις στην Αττική στην Αιτωλοα-
καρνανία και σε όλο τον κόσμο.

Ο Νίκας όπως ήταν γνωστός
στο Θέρμο ήταν ο ιδρυτής με με-
γάλο πάθος για τους παραδοσια-
κούς χορούς πού τους δίδασκε σε
εκατοντάδες παιδιά –πολλά από
Αιτωλοακαρνανία-στην περιοχή
του Κολωνού.

O Νίκος μπορεί να έφυγε τό-
σο άδικα, αλλά άφησε τους δυο
γιους του Χρήστο και Γιώργο να
συνεχίσουν με το ίδιο πάθος να
διδάσκουν παραδοσιακούς χο-
ρούς ,αλλά και ήθος και εντιμότη-
τα και πίστη  στον εθελοντισμό
που τόσο υπηρέτησε.

Έδωσε πολλές παραστάσεις

σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο
εξωτερικό.

Οι γιοί του για να ξεφύγουν α-
πό τον χώρο του μοιραίου γεγονό-
τος αλλά και για να τιμήσουν την
μνήμη του, νοίκιασαν μεγάλη αί-
θουσα μέ εντυπωσιακό παραδο-
σιακό διάκοσμο καί άνετη που
μπορεί να στεγάσει πολλούς μα-
θητές και να διδαχτούν την παρά-
δοση.

Όσοι συμπατριώτες -σες και
όχι μόνο θέλουν να εγγραφούν
και να παρακολουθήσουν τα μα-
θήματα μπορούν να μεταβούν στη
νέα αίθουσα στον Κολωνό -Ιωαν-
νίνων 80 και Πρεβέζης καθημερι-
νά 6-9 το απόγευμα ή να επικοι-
νωνήσουν στα τηλ.: 210 5147107
και 6982781149.

Υ.Γ.: Ο Νίκος Κότσαλος ήταν
σύζυγος της Αντριάνας Καταγή
του Γεωργίου.

μπροστά σε Προέδρους Δημο-
κρατίας σε όλους τους αξιωμα-
τούχους της Ελληνικής πολιτείας
και τιμήθηκε για την προσφορά
του στη παράδοση.

Συνεργάστηκε με την Δώρα
Στράτου και πολλούς από τους κο-
ρυφαίους παραδοσιακούς μουσι-
κούς και τραγουδιστές.

Ταξίδευσε και προσκλήθηκε
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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς
μετά την περσινή παρουσία του στο χωριό μας και την επίσκεψή του

στην εγκαταλελειμμένη εκκλησία τον Άη Γιώργη στο Παλιό Χωριό (Μη-
τρόπολη), εξέφρασε την οργή του για την εικόνα που αντίκρυσε στο εσω-
τερικό του ναού κατά κύριο λόγο. Την οργή του αυτή την εξέφρασε και
τους επιτρόπους και στον ιερέα μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ιερέα μας Τριάντη Θεόδωρου, ο Μη-
τροπολίτης έδωσε εντολή στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο να δρομολογή-
σουν τις διαδικασίες για να επισκευασθεί η εκκλησία σε όλο της το οικο-
δόμημα και να καταστεί επισκέψιμη και λειτουργήσιμη.

Αυτά μας είπε ο ιερέας μας.
Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι το κρίσιμο. Με τι χρήματα θα

υλοποιηθεί η επισκευή; Θα χρηματοδοτήσει η Μητρόπολη; Θα στείλει δι-
κά της συνεργεία η Μητρόπολη; Θα γίνει με χρήματα της ενορίας μας;

Γιατί αν δεν χρηματοδοτήσει η Μητρόπολη ή δεν βοηθήσει στις μελέ-
τες επισκευής που χρειάζονται προς τι η οργή του Μητροπολίτη και προς
τι η εντολή να επισκευαστεί η εκκλησία;

Δεν νομίζουμε ότι η εκκλησία δεν επισκευάζεται γιατί δεν είχαμε την
εντολή ή την άδεια του Μητροπολίτη. Χρήματα δεν έχουμε, απλά εκτός
και αν η Μητρόπολη έχει να μας πει κάτι περισσότερο που εμείς δεν γνω-
ρίζουμε και φυσικά περιμένουμε να μας το γνωρίσουν.

Μακάρι να ξεκινήσουν τα έργα και εμείς ως Σύλλογος θα βοηθήσουμε
περισσότερο απ’ όλους.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟΝ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΠ ριν το τέλος του χειμώνα η Δη-

μοτική Αρχή έκανε αμμολη-
ψία από το ρέμα της Παναγίας στο
ύψος του Γεφυριού (Ηλία Χολή).

Αποτέλεσμα αυτής της αμμολη-
ψίας ήταν να βαθύνει το ρέμα και
τα νερά της βροχής που γέμισαν
την κύτη του ρέματος δημιούργη-
σαν κουφώσεις στα πλευρικά τοι-
χώματα του ρέματος (βλέπε φω-
τό).

Σε ορισμένα σημεία το πρό-
βλημα είναι άκρως επικίνδυνο
διότι κινδυνεύει να πέσει το τοι-
χείο από την πλευρά του κτήματος
του Νίκου Τζοβόλα και το τοιχείο
στην πλευρά του Γεφυριού μεταξύ
των οικιών Ηλία Χολή και Τάκη
Στρατομήτρου.

Η Δημοτική Αρχή πρέπει να
δει το θέμα αμέσως, διότι το χει-
μώνα με τα νερά που θα γεμίσουν
το ρέμα θα επιδεινωθεί το πρό-
βλημα και ίσως έχουμε κατάρρευ-
ση των αντιπλημμυρικών τοιχείων.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΔΡΟΜΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Π ριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς η Σχολική Επιτροπή του
Δήμου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του χωριού μας κ. Δημή-

τρη Χολή, προέβησαν σε ελαιοχρωματισμό όλων των αιθουσών κα-
θώς και της εξωτερικής επιφάνειας του Σχολείου μας.

Επίσης τέλεισαν τα έργα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δί-
πλα στο Σχολείο και η αίθουσα χρησιμοποιείται ως βιβλιοθήκη και
ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ήταν προσωπική δωρεά του κ. Απο-
στόλη Πανταζή, Αντιδημάρχου Ξηρομέρου.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑ ― ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Π ολλά χωράφια στο χωριό
μας είναι αποκλεισμένα

λόγω έλλειψης δρόμου αφού
συνεχίζεται η αρνητική διά-
θεση ορισμένων συγχωρια-
νών μας να επιτρέψουν τη
διάνοιξη δρόμων με την πα-
ραχώρηση ελάχιστων εκατο-
στών του μέτρου ή μέτρου χω-
ραφιού ώστε να ανοιχθούν οι
δρόμοι.

Έτσι το μαρτύριο για πολ-
λούς συγχωριανούς συνεχίζε-
ται και τα χωράφια να ερημώ-
νουν ή να καταπατούνται.

Ζητείται επειγόντως λύσης
και παρακαλούμε και μέσα α-
πό την εφημερίδα να υπάρξει
θετική διάθεση από τους ε-
μπλεκόμενους.

Το κέρδος με τη διάνοιξη
ενός δρόμου θα είναι για ό-
λους.

BIOTEXNIABIOTEXNIA
ΠΙΝΑΚΩΝΠΙΝΑΚΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Θ Ε Ο Φ Α Ν Η Σ  Δ Η Μ . Π Α Υ Λ Ο Υ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 171 - 176 75 ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΗΝΑ

THΛ.: 210-9519075 - FAX: 210-9572858
http://www.fanis.com.gr - e-mail:info@fanis.com.gr

f a n i s

ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ
ΟΙΝΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ.: 26940 61.900 FAX: 29940 61.907
e-mail: vinko@otenet.gr

Γιάννης Κοτρότσος

Χημικός - Οινολόγος

Τα MEDI COLLAGEN είναι πρότυπα κέντρα κοσμητικής ια-
τρικής, πολυχώροι αδυνατίσματος, αισθητικής αποτρίχωσης και
spa!!! Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης και σύγχρονης αισθητι-
κής έχει καταστήσει την κατάκτηση και διατήρηση της ομορφιάς
εφικτή υπόθεση. Στο κέντρο εφαρμογών «MEDI COLLAGEN»
ένα επιτελείο εξειδικευμένων επιστημόνων και αισθητικών ανα-
λαμβάνει να δώσει λύση σε κάθε αισθητικό πρόβλημα.

ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΡΜΠΑΝΗΣ & ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΤΣΟΥΛΙΑΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 134, ΤΗΛ.: 2110133500 • FACEBOOK: MEDICOLLAGEN

EMAIL:wordress@medicollagen.gr • www.medicolagen.gr
AA ΓΓΕΛΙΚΗΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΒΑΣ .  .  ΚΟΥΓΓΕΛΗΚΟΥΓΓΕΛΗ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
Δέχεται: κάθε μέρα 5.30 - 8.30 μ.μ.

Αριστοβούλου 2 - Κάτω Πετράλωνα (έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού)
THΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 210-3413989 - ΟΙΚΙΑΣ: 210-3420362

Κ Α Φ Ε  -  Μ Π Α ΡΚ Α Φ Ε  -  Μ Π Α Ρ
ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΗΛ. 26460 41400 - ΑΣΤΑΚΟΣ
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ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΗ ΓΙΩΡΓΗ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Σ τον παλιό Άη Γιώργη (Βρύση)
έγινε και φέτος η καθιερωμέ-

νη λειτουργία του Συλλόγου μας.
Από νωρίς το πρωί οι συγχω-

ριανοί μας που ήθελαν να τιμή-
σουν τον Άη Γιώργη, να θυμηθούν
τα παλιά τους λιμέρια και οι νεώ-
τεροι να γνωρίσουν το Παλιό Χω-
ριό, κατοικία έως το 1967 των γο-
νιών τους ή των παπούδων τους, α-
νηφόρησαν ―με τα αυτοκίνητα οι
περισσότεροι― για το εκκλησάκι
που χρονολογείται από το 1865.

Καφεδάκι, χυμός, ραβανί με
μέλι, άρτος, μοιρασθήκαμε με
τους αγαπητούς συγχωριανούς
μας, οι ψαλμωδίες του ιερέα και
του ψάλτη Χρύσανθου Σόμπολου
μας μάγεψαν.

Μετά κουβεντούλα για τα πα-
λιά και περπάτημα από τους μεγα-
λύτερους στα γκρεμισμένα σπίτια
τους αναπολώντας για λίγο τα νε-
ανικά τους χρόνια με τα πρώτα
παιδικά και αθώα ερωτικά σκιρτί-
σματα.

Του χρόνου να είμαστε καλά
να ξαναπάμε.

Μ εγάλη μέρα για την χρι-
στιανοσύνη, μεγάλη μέρα

και για το χωριό μας ο δεκαπε-
νταύγουστος, που τιμά και
γιορτάζει η ΠΑΝΑΓΙΑ μας
στο εκκλησάκι της Παναγίας
Οδηγήτριας.

Κάθε χρόνο έτσι και φέτος
από νωρίς το πρωΐ όλοι οι κά-
τοικοι του χωριού και πάρα
πολλοί συμπατριώτες από γει-
τονικά χωριά γεμίζουν ασφυ-
κτικά το προαύλιο της μικρής
εκκλησίας μας για να τιμήσουν
την ημέρα της.

Ο ιερέας μας πατήρ Θεόδω-
ρος Τριάντης και οι επίτροποι
είχαν φροντίσει από την προη-
γούμενη μέρα όλα να είναι ορ-
γανωμένα σωστά για να υπο-
δεχθούν τους πιστούς.

Αρτοκλασίες - λειτουργιές
και σπερνά για τους εορταζό-
μενους άφθονα που μοιράστη-
καν στο τέλος στους πιστούς.

Ήταν όλα καλά, μπορούμε
και καλύτερα και με δρώμενα
λόγω της ημέρα.


